
DEN ZEMĚ V BOLATICÍCH = tisíce vysázených stromk ů! 
 
V Bolaticích, jako jedné z mála obcí na Opavsku, se uskutečňuje již jedenáct let Den Země. 
Tato akce, která patří ke stěžejním kampaním Národní sítě zdravých měst, má v obci nejenom 
tradici, ale navíc je každoročně spojena s vysazováním stovek stromků na katastru obce. Letos 
jich bylo o mnoho více. 
 
Zasloužili se o to členové Myslivecké společnosti Křeménky, kteří v průběhu dubna na asi 2 ha 
vysadili přes 20 000 ks stromů v lesíku u Křemének. 
 
Další stromy vysadili občasné přímo na Den Země v Bolaticích ve čtvrtek 23. 4. 2009.  
 
Asi 600 ks stromů vysadili borovští hasiči a občané v areálu bývalé skládky na Borové, 1 300 ks 
stromů vysadili členové spolků a organizací v lesíku na hrázi č. IV u „Velkého lesa“ a další 
stromky vysadila v obci firma Zahradnictví Mazal (na ul. Ratibořská 15 ks lip, na parkovišti u 
hřiště 6 ks habrů a 2 ks lip). 
 
Ve dnech 21. – 24. 4. 2009 pořádala ZŠ Bolatice sběr starého papíru a žáci se svými rodiči 
nasbírali přes 17 t papíru. 
 
Nejlepší třídy ve sběru získaly odměnu v podobě dortu a zájezdu do aquaparku v Kravařích. 
 
V rámci Dne Země občané a členové spolků uklízeli odpadky z příkopů a cest, žáci ZŠ sbírali 
odpadky v obci a nejbližším okolí, žáci 8. tříd pomáhali při výsevu trávníku na svahu nového 
chodníku na Borovou, členové Dětské organizace Kondor vyčistili naučnou stezku v 
Chuchelenském lese včetně Pinkadélka, hokejisté dávali do pořádku okolí ČOV Bolatice a 
potoku Opusta, zahrádkáři a šachisté ošetřovali stromky na polních cestách, seniorky uklidily 
areál ve skanzenu,  mnozí občané v rámci Dne Země uklízeli okolí svých rodinných domů, atd. 
 
Do oslav Dne Země (prací) se zapojilo na 500 občanů a pokud započteme-li i ty, kteří uklízeli 
okolí svých domů, pak jich budou další stovky! 
Pro účastníky společné brigády byl jako každý rok na závěr zorganizován táborák s opékáním 
párků a malé atrakce jako poděkování za pomoc životnímu prostředí v obci. 
 
Poděkování za aktivní účast si zaslouží bolatičtí i borovští hasiči, fotbalisté, hokejisté, 
zahrádkáři, myslivci, volejbalisté, letečtí modeláři, airsoftisté, bolatické seniorky, turisté, stolní 
tenisté, šachisté, pedagogové a žáci ZŠ a MŠ Bolatice, bolatičtí občané a zaměstnanci TS 
Bolatice. 
 
Velké poděkování náleží i panu Vlastislavu Poláškovi a jeho synovi za darování stromků pro 
výsadbu, za spoluorganizování výsadby stromů a  za zajištění pro děti táboráku a také Ing. 
Zdeňku Mazalovi za poradenství při výsadbě nových stromů v obci a za pomoc při organizaci 
výsevu trávníku. Dík patří i všech dalším sponzorům naší kampaně. 
 
 


